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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0925/2007, внесена от Joachim Weber, с германско гражданство, 
относно Директивата за работното време

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е лекар в частна клиника в Hesse, където е задължен да дава 
24-часови дежурства. За възлагане на това задължение неговият работодател се 
позовава на раздел 7 от германския закон за работното време и колективния трудов 
договор между лекарите и местния орган на асоциацията на работодателите (VKA), 
който се отнася за общинските болници, а не за частните клиники. Вносителят на 
петицията иска да знае дали това не противоречи на Директивата за работното време.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

I. Петицията

Вносителят на петицията твърди, че работи като лекар в частна клиника в Hesse, където 
неговият работодател изисква от него да дава 24-часови дежурства. 

Според вносителя на петицията, за да обоснове решението си неговият работодател се 
позовава на раздел 7 от германския закон за работното време и на колективния трудов 
договор между представители на лекарите и местния орган на асоциацията на 
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работодателите (VKA), който е бил ратифициран от Провинция Hesse и се отнася за 
общинските болници.

Вносителят на петицията се интересува дали тези правила са съвместими с Директивата 
за работното време1.

II. Коментар на Комисията относно петицията

Комисията не може да вземе отношение по прилагането на националното 
законодателство или на колективните трудови договори при спор между частни лица. 

Комисията обаче е загрижена за това дали националното законодателство и действията 
на публичните органи, споменати от вносителя на петицията, съответстват на 
изискванията на правото на Общността.

Изисквания на правото на Общността

Директивата за работното време постановява в член 31, че „Държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всеки работник има право на 
минимална продължителност на междудневна почивка от 11 последователни часа за
всеки период от 24 часа.“

Все пак са допустими различни дерогации от тази разпоредба; например, съгласно член 
17, параграф 3 (дейности, свързани с непрекъснато обслужване, в това число болнични 
услуги, свързани с приемането, лечението и грижите за пациенти), член 17, параграф 4 
(при работа на смени) и член 18 (по силата на колективни трудови договори).

Оттук следва, че принципно от правна гледна точка е възможно, когато се предвижда 
от национални закони или административни разпоредби, или по силата на колективни 
трудови договори или договори между двете страни в един отрасъл, да се допускат 
дерогации от минималната 11-часова дневна почивка, като се работи на 24-часова 
смяна на работното място2; включително и в конкретния случай, отнасящ се за лекари, 
които предоставят медицински услуги. 

Тези дерогации обаче са възможни, само ако са налице редица условия. 

                                               
1 Директива 2003/88/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно 
някои аспекти на организацията на работното време, OВ L 299, 18.11.2003 г.
2 За целите на отговора ние приемаме, че 24-часовата смяна се отработва на работното място. Ако 
това е така, според решенията на Съда, времето, когато лицето трябва да е на разположение, трябва да се 
смята за работно време в своята цялост. („Време на разположение на работното място” се използва тук за 
обозначаване на всеки период, през който работникът е задължен да бъде на разположение на работното 
място, с цел извършване на съответната дейност или изпълняване на своите задължения, ако 
работодателят поиска това.) 
 Ако обаче вносителят на петицията има предвид 24-часова смяна, когато лицето трябва да е на 
разположение, като може да остане вкъщи, докато бъде повикано, тогава позицията би могла да бъде 
различна. Във връзка със SIMAP (уебсайт за възлагане на обществени поръчки) (Дело C-303/98) Съдът 
посочи, че в този случай само времето, свързано с реалното извършване на задълженията, трябва да се 
счита за работно време. 
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Първо, Директивата изрично изисква1 в тази ситуация съответният работник да бъде 
компенсиран с равностойни периоди за почивка. 

Второ, по делото Jaeger Съдът разгледа смените, които лекарите дават в болниците в 
Германия. От тях се изисква да останат на работното си място до 30 последователни 
часа (защото времето, когато лицето трябва да е на разположение2 на работното място, 
следва веднага след нормалното работно време). Съдът постанови, че за да може това 
изискване да попадне в приложното поле на съществуващите дерогации, в такива 
случаи трябва да се предоставят равностойни периоди за почивка като компенсация (за 
пропусната минимална дневна почивка), „непосредствено следващи съответните 
периоди на работа“. 3 Освен това, при никакви обстоятелства подобно съкращаване на 
периода на дневната почивка не може да води до превишаване на максималното 
седмично работно време, определено в член 6 от Директивата (средно 48 часа).

Трето, Съдът е постановил по-общо в решения, като например по делата SIMAP, 
Pfeiffer, Jaeger и Dellas, че Директивата за работното време, и по-специално 
предвидените в нея изключения и дерогации, трябва да бъдат тълкувани с оглед на 
целта за опазване на здравето и безопасността на работниците. Затова, когато се 
разглежда използването на която и да е дерогация от Директивата, трябва да се 
анализират фактическите последствия за здравето и безопасността на съответния 
работник. Този анализ трябва да включва последиците от въпросните дейности за 
здравето и безопасността на работника, както и потенциалните дългосрочни 
кумулативни последствия за здравето и безопасността на работника, ако се предлага 
редовно пропускане на минималните почивки или пропускането им за продължителен 
период от време.

По делото Jaeger, например, Съдът постанови, че с оглед на целите на Директивата за 
за безопасността и здравето на работното място, тя трябва да се тълкува като изискваща 
(дори в случаите на дерогации от минималните периоди на дневна почивка) 
„достатъчни периоди на почивка, които не само трябва да са ефективни, за да дадат 
възможност на съответните лица да се възстановят от умората, настъпила в 
резултат от работата, която извършват, но също така трябва да бъдат 
превантивни по характер, за да намалят във възможно най-голяма степен риска от 
въздействие върху безопасността и здравето на служителите, който 
последователните периоди на работа без необходимата почивка биха могли да 
създадат“4. Съдът добави, че с цел да се осигури ефективна защита на здравето и 
безопасността на работниците, осигуряването „на постоянно редуване на период на 
работа с период на почивка трябва да стане общо правило“. И добави, че това 
изискване „изглежда още по-необходимо, когато, като изключение от общото 
правило, нормалното дневно работно време е удължено с период, през който лицето 

                                               
1  Освен в онези изключителни случаи, когато е обективно невъзможно да се осигури компенсация 
от равностоен период почивка. В такива случаи за съответните работници все пак трябва да се осигури 
друга „подходяща защита”. Вижте член 17, параграф 2 и член 18.  Ние приемаме тук, че вносителят на 
петицията не е „лице с правомощия за самостоятелно вземане на решения“ съгласно член 17, параграф 1 
от Директивата.
2 Вижте бележка под линия 2, по-горе. 
3 Дело C-151/02 Jaeger, в параграф 103 от решението.
4 Дело C-151/02 Jaeger, в параграф 92 от решението.
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трябва да е на разположение“1.

Четвърто, Съдът определи, че дерогациите, предвидени в член 17, „трябва да се 
тълкуват по такъв начин, че тяхното приложно поле да се ограничава само до това, 
което е абсолютно необходимо, за да се защитят интересите, които съответните 
дерогации дават възможност да бъдат защитени“2.

Също така 24-часовите смени в рамките на болничните услуги попадат в обхвата на 
дерогациите, които се допускат съгласно Директивата за работното време, при условие 
че са спазени редица условия, в това число предоставянето на равностойни периоди на 
почивка като компенсация за пропуснатите часове на минимална почивка, в рамките на 
съответен период от време. 

До каква степен тези условия са спазени, зависи от редица факти. Те включват 
договореностите за предоставяне на равностойни периоди на почивка като 
компенсация, определянето на подходящото време за тези периоди на почивка, графика 
на работното време и последствията за здравето и безопасността на работниците, и това 
дали смените са абсолютно наложителни за постигане на интересите, защитавани с 
дерогацията (например необходимостта да се осигури непрекъснатост на болничното 
обслужване).

Националното право и колективните трудови договори в публичния сектор

Вносителят на петицията се позовава на Arbeitszeitgesetz (AZG) или Закона за 
работното време от 1994 г. и колективния трудов договор, сключен между лекарите от 
болниците и съответните публични органи („Tarifvertrag- Ärzte/VK“). 

Съгласно член 5 от Arbeitszeitgesetz, във вида, в който е изменен до 2006 г., един 
работник има правото на непрекъсната почивка от 11 часа след всеки работен ден.

В болниците и при други специфични дейности това може да се намали до не по-малко 
от 10 часа, при условие че се компенсира с равностоен период на почивка в рамките на 
един месец. Съгласно член 7 от AZG дневната почивка може да бъде съкратена до не 
по-малко от девет часа, при условие че това е записано в колективен трудов договор, 
когато естеството на работата го изисква и когато това се компенсира с почивка.

Член 7, параграф 2а от AZG обаче изглежда допуска изключение от минималната 
дневна почивка без компенсиране с равностоен период на почивка („ohne Ausgleich“), 
ако колективният трудов договор3 допуска удължено дневно работно време и работата 
предполага редовни, продължителни периоди от време на разположение на работното 
място (Arbeitsbereitschaft и/или Bereitschaftsdienst). AZG добавя, че в такъв случай 
трябва да се определят специални правила, които да гарантират, че здравето на 
работниците няма да бъде подложено на риск и че ако работният ден превишава 12 

                                               
1 Дело C-151/02 Jaeger, в параграф 77 от решението.
2 Дело C-151/02 Jaeger, в параграф 89 от решението.
3 Или когато колективното трудово споразумение предвижда това, споразумение за работа 
(Betriebsvereinbarung) или споразумение за услуги (Dienstvereinbarung).
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часа, работникът трябва да получи незабавно почивка от поне единадесет 
последователни часа, след завършване на работата. Не е ясно обаче дали тази 
разпоредба гарантира компенсирането с равностоен период на почивка, както се 
изисква от Директивата. 

Колективният трудов договор в публичния сектор, споменат от вносителя на петицията, 
по всяка вероятност е колективният трудов договор TV-Ärzte/VKA от 17 август 2006 г., 
сключен между Marburger Bund (лекарски съюз) и VKA – местния орган на 
асоциацията на работодателите.

Комисията не може да коментира приложимостта на колективния трудов договор към 
описаната от вносителя на петицията ситуация, съгласно националното 
законодателство.

TV-Ärzte/VKA допуска дерогации от Arbeitszeitgesetz за трудови договори или договори 
за предоставяне на услуги (Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarung), при неотложни 
нужди и в рамките на ограниченията, указани в член 7 от AZG. 

Съгласно член 10, параграф 2 от TV-Ärzte/VKA, дневното работно време може да бъде 
удължено от 8 до 24 часа (като изключение от минималната дневна почивка съгласно 
член 5 от AZG), при условие че: 

- периодът, превишаващ 8 часа, се изразява в дежурство, при което лицето трябва да е 
на разположение (Bereitschaftsdienst)
- страните първо са анализирали алтернативни графици за работно време
- направен е анализ на стреса 
- след такъв анализ са предприети мерки за гарантиране на безопасността и здравето на 
съответните служители
- в резултат на това седмичното работно време не превишава средно 60 часа1 (това се 
отнася до удължаването на седмичното работно време при индивидуален отказ, 
споменат в други разпоредби на колективния трудов договор.)  

Не става ясно обаче дали в такава ситуация се изисква компенсация с равностоен 
период на почивка, нито в какъв период от време тази почивка трябва да се предостави. 

III. Заключения

Директивата за работното време 2003/88/EО предвижда минимална дневна почивка от 
поне 11 последователни часа за период от 24 часа. 

По принцип обаче от правна гледна точка е допустимо, когато се предвижда от 
национално законодателство или административни разпоредби, или по силата на 
колективни трудови договори или договори между двете страни на отрасъла, да се 
допускат дерогации от това изискване, като се работи на 24-часова смяна на работното 

                                               
1  В някои случаи, 66 часа.
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място; включително и в конкретния случай, отнасящ се за лекари, които предоставят 
медицински услуги.  

Подобни дерогации трябва да отговарят на редица условия, в това число на условието 
работниците, които пропускат минималните дневни периоди за почивка или част от 
тях, да бъдат компенсирани с равностойни периоди за почивка за пропуснатата 
минимална почивка (освен в абсолютно изключителни случаи, когато това е обективно 
невъзможно) в рамките на съответен период от време. 

Както националното законодателство, така и колективният трудов договор в публичния 
сектор, споменати от вносителя на петицията, предвиждат дерогации от минималната 
дневна почивка, които допускат да се поиска от лекар в болница да работи 
непрекъсната 24-часова смяна. 

Възможно е тези дерогации да не са напълно съвместими с горепосочените изисквания 
на Директивата за работното време. Комисията вече е получила няколко оплаквания 
във връзка с този въпрос и наблюдава ситуацията отблизо. Тя си запазва правото в 
бъдеще да предприеме мерки, които счита за необходими, с оглед на бъдещата 
кореспонденция с компетентните национални органи.

4. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Комисията изпрати съобщение относно тази петиция през май 2008 г. с подробен 
правен анализ: настоящото допълващо съобщение е ограничено до допълнителните 
елементи, които възникват от допълнителните сведения, предоставени на Парламента 
от вносителя през януари 2009 г. и юни 2009 г.

Накратко, вносителят на петицията вече посочи, че работи като лекар в частна клиника 
в Hesse, където неговият работодател изисква от него да дава 24-часови дежурства. 
Според вносителя, за да обоснове решението си, неговият работодател се е позовал на 
национално законодателство1 и на колективен трудов договор в публичния сектор2, 
който се отнася за общинските болници в Hesse, но не и за частни болници. Вносителят 
на петицията се поинтересува дали тези правила са съвместими с Директивата за 
работното време3.

Съобщението на Комисията от месец май 2008 г. подчерта, че Комисията не може да 
взема отношение по прилагането на национално законодателство или на колективни 
трудови договори при трудов спор между частни лица. Комисията обаче е загрижена за 
това дали националното законодателство и действията на публичните органи, 
споменати от вносителя на петицията, съответстват на изискванията на правото на 
Общността.

                                               
1 Раздел 7 на Arbeitszeitgesetz или Закон за работното време (AZG).
2 TV-Ärzte/VKA („Tarifvertrag- Ärzte/VKA“) – колективен трудов договор от 17 август 2006 г., 
сключен между Marburger Bund (лекарски съюз) и VKA – местният орган на асоциацията на 
работодателите.
3 Директива 2003/88/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно 
някои аспекти на организацията на работното време, OВ L 299, 18.11.2003 г.
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Съобщението разясни съответните изисквания на Директивата за работното време и 
съответните разпоредби на националното законодателство и на колективния трудов 
договор в публичния сектор, споменати от вносителя на петицията.

В съобщението е направено заключението, че от правна гледна точка съгласно 
Директивата за работното време по принцип е възможно да се работи на 24-часова 
смяна, когато това е предвидено в националното законодателство или в колективни 
трудови договори, чрез дерогация от изискванията на директивата за минимална дневна 
почивка. Въпреки това, такива дерогации трябва да отговарят на редица условия, в това 
число предоставянето на равностойни периоди на почивка като компенсация в рамките 
на съответен период от време. Както националното законодателство, така и 
колективният трудов договор, споменати от вносителя на петицията, предвиждат такава 
дерогация, но не стана ясно дали дерогацията е изпълнила напълно условията, 
предвидени в правото на Общността. Това зависи от такива фактори като 
договореностите за предоставяне на равностойни периоди на почивка като
компенсация, определянето на подходящото време за тези периоди на почивка, графика
на работното време и последствията за здравето и безопасността на работниците, и това 
дали удължените смени са абсолютно наложителни за постигане на интересите, 
защитавани с дерогацията (например необходимостта да се осигури непрекъснатост на 
болничното обслужване).

Вносителят на петицията предостави допълнителни сведения по своя случай с писма от 
януари 2009 г. и юни 2009 г.

Писмото от януари 2009 г. разяснява рамката, ръководеща условията на труд и заетост 
на вносителя. Вносителят твърди, че тези условия са уредени от Betriebsvereinbarung
(споразумение между работническия съвет и ръководството на равнище предприятие), 
което е възприело някои разпоредби от колективния трудов договор TV-Ärzte/VKA, 
споменат от вносителя, но не е възприело разпоредбите, свързани с извънредния и 
нощния труд. (Разпоредбите на TV-Ärzte/VKA, цитирани от вносителя като възприети от 
Betriebsvereinbarung, включват разпоредба, позволяваща използването на „възможност 
за неучастие“ съгласно член 22 от Директивата посредством индивидуално решение на 
работника, ангажиран да работи на удължено работно време).

Вносителят на петицията отправи запитване дали едно такова споразумение, което по 
негово мнение не защитава правата на работниците в достатъчна степен, може да се 
сключи правомерно от работническия съвет съгласно германското законодателство в 
областта на индустриалните отношения.

Писмото от юни 2009 г. е придружено от отговор от страна на работодателя до 
вносителя. От този отговор става ясно, че през април 2009 г. вносителят е дал писмено 
съгласие съгласно раздел 7 на Arbeitszeitgesetz (AZG) да работи на удължено дневно и 
седмично работно време. Въпреки това вносителят посочи, че неговото съгласие е било 
условно спрямо колективен трудов договор, който очевидно все още не е бил сключен 
между Marburger Bund (лекарския съюз) и частната клиника, в която той работи. 
Работодателят посочи, че не може да приеме такова условно съгласие за валидно 
съгласие: ако вносителят следва да бъде ангажиран за периоди, през които трябва да е 
на разположение, те изискват съгласие, което не е предмет на това условие. 
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Работодателят се позовава на раздел 7 на AZG заедно с Betriebsvereinbarung на 
предприятието като основание за този подход. Работодателят също добавя, че като 
алтернатива вносителят може да реши да не дава безусловно съгласие. В такъв случай 
той няма да бъде ангажиран за периоди, през които трябва да е на разположение, и 
няма да бъде поставен в неблагоприятно положение заради отказа си да даде съгласие.

Комисията счита, че въз основа на допълнителните сведения, предоставени от 
вносителя, тази петиция видимо засяга спор между частни лица. Германският закон за 
работното време (AZG) позволява да се правят дерогации по силата на колективни 
трудови договори и от казаното от вносителя и от работодателя изглежда, че по 
същество правилата, от които вносителят се оплаква, не са тези, установени от 
колективния трудов договор в публичния сектор, а по-скоро тези, установени от 
споразумение, сключено на равнище предприятие между работническия съвет и 
ръководството на частната клиника. Дали тези правила са в съответствие с германското 
законодателство в областта на индустриалните отношения или дори с изискванията на 
правото на Общността, е въпрос от компетентността на националните органи.

Освен това, предоставената информация не позволява да се заключи дали 
действителните трудови договорености на вносителя по отношение на минималните 
почивки са в противоречие с минималните изисквания, установени в Директивата за 
работното време. Както беше посочено в предходното съобщение, работата на 24-
часови смени по принцип не се изключва от Директивата за работното време, при 
условие че са спазени редица условия. В случая на вносителя, Комисията няма 
информация относно тези въпроси и в частност относно цялостното количество 
отработени часове, честотата на нощните смени, честотата на смените с удължено 
работно време, продължителността и определянето на подходящото време за периодите 
на почивка като компенсация, графика на работното време или евентуални 
придружаващи мерки за следене и съблюдаване на последствията за здравето и 
безопасността.

Освен това, от допълнително предоставените сведения става ясно, че вносителят е бил 
помолен да се съгласи с работно време (включително времето, през което трябва да е на 
разположение), което надвишава или дневното ограничение за работно време съгласно 
националното законодателство, или седмичното ограничение, или и двете. Такова 
съгласие би могло да включва превишаване на ограничението на работното време, 
предвидено в член 6 от Директивата за работното време (средно 48 часа на седмица), и 
тогава би било индивидуална „възможност за неучастие“ съгласно член 22 от 
Директивата. Въпреки това AZG позволява използването на възможността за неучастие 
в Германия, в контекста на редовни смени, през които работникът е задължен да бъде 
на разположение на работното място, ако съответният колективен трудов договор 
позволява това, а настоящият случай изглежда именно такъв. Освен това, според 
предоставената от вносителя информация, неговият работодател твърди, че той няма да 
бъде ангажиран за периоди, през които трябва да е на разположение, ако не желае да се 
съгласи с това, и няма да бъде поставен в неблагоприятно положение при отказ от
съгласие. Изглежда това се съгласува с изискванията на член 22 и по-конкретно на член 
22, параграф 1, буква б) от Директивата.

Заключения
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Комисията счита, че въз основа на допълнителните сведения, предоставени от 
вносителя, тази петиция видимо засяга спор между частни лица. Наличната 
информация не изглежда да съдържа някакви елементи, които на този етап биха 
подкрепили извеждането на заключение, че Arbeitszeitsgesetz или колективният трудов 
договор в публичния сектор, споменат от вносителя, водят до практики по отношение 
на работно време, които са в нарушение на правото на Общността.


